26/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerint képviselőtestületi ülésről, mely 2017. december 14-én csütörtök 09 óra 00 perckor kezdődött
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású
alpolgármester, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László, Dr. Majoros Géza
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távolmaradását jelezte:. Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületei tag
Távolmaradását nem jelezte: Brünner István képviselő-testülti tag
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi Piroska
a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási
Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné
Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője, Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezetője, az Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai
Rendőrőrs vezetője, képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
vezetője és Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője
Érdeklődőként megjelent: 1 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, a televízió nézőit a 26. ülés
alkalmával. Indítványozta, hogy vegyék le a napirendi pontok közül az 1. napirendi pontot
„Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, mert a 2017. november 16-ai
munkaterv szerinti ülés és a mai testületi ülés között nincs olyan határozata a testületnek,
melynek lejárt volna a határideje. Első napirendi pontként javasolta, hogy tárgyalják a
Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése és az ahhoz kapcsolódó törzskönyvi
nyilvántartásba vételi változásbejegyzési eljárások tárgyú napirendi pontot. 2. napirendi
pontként tárgyaljanak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és
az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló napirendi pontot, 3. napirendi
pontként tárgyaljanak a ”Döntés vízrendezési tanulmányterv elkészítésére tett ajánlatról és ezt
követően a napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrenden tárgyalják. Kérte, továbbá
hogy zárt ülés keretén belül a Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak
főbb eseményeiről” napirendi pont után tárgyaljanak Rontó Ramóna tanulónak az Arany János
Tehetséggondozó programba való részvételének támogatásáról. Az előterjesztések a képviselőtársak részére megküldésre kerültek. Kérte továbbá a testület támogatását ahhoz, hogy azokat
az előterjesztéseket, amelyeket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak, valamint az
Ügyrendi Bizottságnak kellett volna tárgyalni – véleményezésük és javastételük hiányába
döntsenek, mert határozatképtelenség miatt elmaradtak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2017. (XII.14.) Kt.
határozata napirendi pont változásokról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint a képviselő-testület
napirendje az alábbiak szerint változik: „Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” lekerül a napirendi pontok közül, ezáltal első napirendi pontként kerül
tárgyalásra a Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése és az ahhoz kapcsolódó
törzskönyvi nyilvántartásba vételi változásbejegyzési eljárások tárgyú napirendi pont. 2.
napirendi pontként a Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és az
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló napirendi pontot, 3. napirendi pontként
a ”Döntés vízrendezési tanulmányterv elkészítésére tett ajánlatról tárgyalnak. Ezt követően a
napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrenden tárgyalják. A „Tájékoztató a képviselőtestület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről” napirendi pont után kerül tárgyalásra
zárt ülés keretén belül Rontó Ramóna tanulónak az Arany János Tehetséggondozó programba
való részvételének támogatása.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete döntése szerint a napirendi pontok úgy
kerülnek megtárgyalásra, hogy azt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak az ülés
napirendjéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése és az ahhoz kapcsolódó törzskönyvi

nyilvántartásba vételi változásbejegyzési eljárások
Előadó: polgármester
2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetű

alapító okirat elfogadása
Előadó: polgármester
3./ Döntés vízrendezési tanulmányterv elkészítésére tett ajánlatról
Előadó: polgármester
4./ Bérlemények 2018. évi bérleti díjainak megállapítása
Előadó: polgármester
5./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
6./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
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7./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat, 2017. évi költségvetési rendelet

módosítása
Előadó: jegyző
8./ A Bölcsődei Szakmai Program módosítása, javaslat a módosítás és az egységes

dokumentáció elfogadására
Előadó: polgármester

9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: jegyző
10./ A 2018. évi igazgatási szünet megállapítása
Előadó: jegyző
11./ Régészeti leletek kölcsönzése a miskolci Herman Ottó Múzeumtól – kölcsönzési szerződés
Előadó: polgármester
12./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
13./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása
Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
14./Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Alsózsolcai 2.sz. Óvoda vezetője
15./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester

Zárt ülés
16./ Rontó Ramóna tanulónak az Arany János Tehetséggondozó programba való
részvételének támogatásáról
Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése és az ahhoz kapcsolódó

törzskönyvi nyilvántartásba vételi változásbejegyzési eljárások
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület a Városüzemeltetés jogutódlással történő
megszüntetésével kapcsolatos döntéseit követően került sor az alapító okiratok MÁK felé
történő benyújtására. Az államkincstár pontosításokat kért, melyeket az előterjesztésben
ismertettek. Kérte, hogy döntsenek az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító
okiratának elfogadásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 9 óra 10 perkor elhagyta az ülésteremet. (A jelenlévő
képviselők száma: 6 fő.)
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
228/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról és
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további
intézkedéseket tegye meg.
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 3/a. sz. melléklete
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 9 óra 11 perkor elfoglalta helyét az ülésteremben.
(A jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról az előterjesztés
szerinti melléklet szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 229/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosításáról és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további
intézkedéseket tegye meg.
Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 3/b. sz. melléklete
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a képviselő-testületi SZMSZ 8. sz.
függelékéről, melyet a 2018. január 1. napjától hatályos kormányzati funkciószámok miatt
szükséges módosítani.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 230/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet
8. számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2017. (XII. 1.) Kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8.
számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosítását az alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása
011130
013320
013340
013350
041231
041232
041233
041236
041237
042130
045120
045160
047410
061020
064010
066010
066020
072420
072450
074031
081030
082042
082063

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető-fenntartás és- működtetés
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start - munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Lakóépület építése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Múzeumi kiállítási tevékenység
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082091
082092
082093
082094
091110
091140
096015
102031
096025
102031
102032
104030
104031
104035
104037
104042
107051
109010

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Idősek nappali ellátása
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Szociális szolgáltatások igazgatás

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. január 1.
2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása és az egységes

szerkezetű alapító okirat elfogadása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítása a kormányzati feladatszámok változása miatt szükséges. Kérte, hogy szavazzanak
a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
231/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata a Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további
intézkedéseket tegye meg.
A Fekete István Óvoda és Bölcsöde módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a jegyzőkönyv 4/a. sz. melléklete
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Döntés vízrendezési tanulmányterv elkészítésére tett ajánlatról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: egy tervező iroda elkészítette a Kossuth Lajos út vízrendezési
tanulmánytervére vonatkozó ajánlatát, mely szerint a Kossuth Lajos út teljes hosszában
tervezik meg a vízrendezést – árkok rendezését olyan módon, hogy minél kevesebb szikkasztó
árok szakasz maradjon. Az ajánlat részletesen megismerhető az előterjesztésből. A tervezés
díja a benyújtott árajánlat szerint 2.400.000,- Ft + ÁFA. A vállalt tervszállítási határidő: 2018.
május 31.
Szabó László képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy ugyanazon tervező adta-e az
árajánlatot, akik a Fekete István út kiszélesítéséről készítették a tervet. Érdeklődött, hogy volte tendereztetve?
Szilágyi László polgármester: a tervező nem ugyanaz. Kértek egy árajánlatot, a tervező
elvégezte a felméréseket és az előterjesztés mellékletében foglalt árajánlat adta, melyben
részletesen kifejtette a tervezési feladatot. Kérte a testületi tagokat, hogy döntsenek a tervajánlat
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 232/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata a Kossuth Lajos út vízrendezési tanulmánytervének tervezéséről és az arról
szóló, a NóVIA-Net. Építőmérnöki Tervező Kft. által tett ajánlatról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kossuth Lajos út vízrendezési
tanulmánytervének tervezését támogatja és a NóVIA-Net Építőmérnöki Tervező Kft. (3530
Miskolc, Rákóczi u. 13.) által a tervezésre tett árajánlatot elfogadja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti, a NóVIA-Net. Kft. által tett árajánlatban
megjelölt tervezői díjat 2.400.000,- Ft + ÁFA összegben a tartalék terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 31.
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4./ Bérlemények 2018. évi bérleti díjainak megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: minden évben elkészül a bérlemények bérleti díjának a
megállapítása. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakás esetében 2.000,- Ft emelést
javasolnak. A táblázatban részletes kimutatásra került a Gondozási Központ, az Alsózsolca,
Ilona út 17-19. szám alatti telephely helyiségei, a Közösségi Ház, a Sportcsarnok és a Kompház
bérleti díjának javasolt összegei. A Kompház esetében új elemként először terveznek az esküvői
szertartás és fényképezés bérleti díjával. Kérte, hogy döntsenek a 2018. évi bérleti díjak
meghatározásáról az előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 233/2017. (XII. 14.) Kt. az
Alsózsolca Város Önkormányzat 2018. évi bérleti díjairól és a bérleti díj kedvezmények
megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést szerinti tartalommal
állapítja meg a bérleti díj kedvezményeket és alábbiak szerint állapítja meg a 2018. évi bérleti
díjakat
Bérlakások
helyiség

bérleti díj 2017 évben
Széchenyi út 46.

számított díj

22000 Ft

javasolt díj 2018
évre
24 000 Ft

Gondozási Központ
helyiség
Felnőtt foglalkoztató
Konferencia terem

terembérleti díj 2017.
évben
2000 Ft/óra

számított díj
1 700 Ft/óra
1 700 Ft/óra

javasolt díj 2018.
évre
1 700 Ft/óra
2 000 Ft/óra

Alsózsolca Ilona út 17-19. szám alatti telephely helyiségei
helyiség

terembérleti díj 2017.
évben

számított díj

javasolt díj 2018.
évre

Tanterem

1 300 Ft/óra

1 791 Ft/óra

1 900 Ft/óra

Tanterem (20 m2 alatt)

1000 Ft/nap

1 126 Ft/nap

1 200

Iroda

1000 Ft/nap

1 126 Ft/nap

1 200 Ft/nap

Ebédlő

1 300 Ft/óra

1 856 Ft/óra

1 900 Ft/óra

Aula

1 300 Ft/óra

1 820 Ft/óra

1 900 Ft/óra

Ft/nap

Közösségi Ház
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helyiség
Színházterem

terembérleti díj 2017.
évben

javasolt díj 2018.
évre

számított díj

13.000 Ft/óra

12 757 Ft/óra

13 000 Ft/óra

Klubszoba

2 800 Ft/óra

2 927 Ft/óra

3000 Ft/óra

Előtér
Alagsor

4 000 Ft/óra

3 900 Ft/óra

4 000 Ft/óra

4 700 Ft/óra

4 977 Ft/óra

5 000 Ft/óra

Konyhahasználat

2 000 Ft/alkalom

2 056 Ft/óra

2 100 Ft/óra

Számítógépterem használati díja

300 Ft/óra

261 Ft/óra

300 Ft/óra

Könyvtári beiratkozási díj

400 Ft/fő/év

359 Ft/alkalom

400 Ft/alkalom

Könyvtári díj nyugdíjasok,
diákok, pedagógusok számára

200 Ft/fő/év

359 Ft/alkalom

200 Ft/alkalom

Scannelés

200 Ft/oldal

163 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Laminálás

200 Ft/oldal

195 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Fax használat

200 Ft/oldal

166 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Színes nyomtatás / önéletrajz
színes képpel

200 Ft/oldal

107 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Színes nyomtatás - kép

300 Ft/oldal

127 Ft/oldal

300 Ft/oldal

Másolás, nyomtatás A/4 méret

20 Ft/oldal

21 Ft/oldal

25 Ft/oldal

Másolás, nyomtatás A/3 méret

30 Ft/oldal

35 Ft/oldal

35 Ft/oldal

Székszoknya kölcsönzése
helybeli használat esetén

250 Ft/db

261

Ft/db

270 Ft/db

Székszoknya kölcsönzése külső
helyszínen történő felhasználás
esetén

350 Ft/db

261 Ft/db

370 Ft/db

Színházterem - zumba

250 Ft/fő/óra

12 502 Ft/óra

250 Ft/fő/óra

Sportcsarnok
helyiség
Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt

terembérleti díj 2017.
évben
5500 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

7000 Ft/óra

Küzdőtér - tenisz 4 fő diák

4400 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

5500

Küzdőtér - kézilabda felnőtt

5500 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

7000 Ft/óra

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő

4400 Ft/óra

számított díj
4 566 Ft/óra

5 500 Ft/óra
7 000 Ft/óra

4 566 Ft/óra

Ft/óra
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javasolt díj 2018.
évre

4 400 Ft/óra
5 500 Ft/óra

5 250 Ft/óra

5 500 Ft/óra
7 000 Ft/óra

5250 Ft/óra

4 400 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

5500 Ft/óra

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő

5500 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

7000 Ft/óra

Küzdőtér – futball diák 12 fő

4400 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

5500 Ft/óra

Tükrös terem

5 500 Ft/óra
5250 Ft/óra

7 000 Ft/óra
5250 Ft/óra

500
4 500
9 000
16 000
2000

4 400 Ft/óra
5 500 Ft/óra

250 Ft/fő/óra

Konditerem alkalmi
Konditerem 30 napos
Konditerem negyedéves
Konditerem féléves
Büfé

5 500 Ft/óra

216 Ft/fő/óra

Ft/fő/óra
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/alkalom

402 Ft/fő/óra

2148 Ft/alkalom

250 Ft/fő/óra
500
4 500
9 000
16 000
2 200

Ft/fő/óra
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/alkalom

Kompház
helyiség

terembérleti díj 2017.
évben

számított díj

javasolt díj 2018.
évre

Esküvői szertartás

0 Ft/alkalom

3026 Ft/óra

15000 Ft/alkalom

Fényképezés

0 Ft/alkalom

3026 Ft/óra

10000 Ft/alkalom

Felelős:
polgármester
Határidő: 2018. január 1. – 2018. december 31.
5./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: az önkormányzatnál megbízási szerződés alapján a belső
ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András vállalkozó látja el. 2018. évre az ellenőrzési terv szerint
4 ellenőrzést tervezett a belső ellenőr. A tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia a
tárgyévet megelőzően december 31. napjáig. Kérte, hogy a határozati javaslat szerint hagyják
jóvá a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2017. (XII.14.) Kt.
határozata Alsózsolca Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
önkormányzat és költségvetési szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2018. évi belső
ellenőrzési tervet az alábbiak szerint jóváhagyja.
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ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
2018. év
1. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység

Polgármesteri Hivatal, intézkedési tervekben
megjelölt ügyintézők
Az ellenőrzés tárgya:
A 2017. évi belső ellenőrzések alapján tett
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja:
Ellenőrzési javaslatok alapján kiadott vezetői
intézkedések megvalósulásának vizsgálata
Az ellenőrizendő időszak:
2017. év
Az ellenőrzés típusa, és módszerei Utóellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások
ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2018. január
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
Az ellenőrzésre tervezett napok
3 szakértői nap
száma:
Azonosított kockázati tényezők:
Intézkedések végrehajtása, utóellenőrzés

2. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és módszerei
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:
Azonosított kockázati tényezők:

Polgármesteri Hivatal
Alsózsolca Város Önkormányzata anyag- és készlet
gazdálkodásának ellenőrzése.
Annak ellenőrzése, hogy az önkormányzat
raktárhelyiségeiben a raktári tevékenység megfelel-e a
jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak, valamint a
bizonylatolás megfelelő e.
2018. év
Szabályszerűségi
vizsgálat,
dokumentumok,
nyilvántartások ellenőrzése
2018. II. negyedév
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap

Szabályozás összetettsége, betartása

3. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:

Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport, Fekete

István Óvoda és Bölcsőde
A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés
tervezés
és
végrehajtás
vizsgálata,
a
bankszámlaforgalomhoz
tartozó
pénzügyi
bizonylatok és a pénztár ellenőrzés a Fekete István
Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél.
A pénzkezelési szabályzat érvényesülésének
ellenőrzése a költségvetési bankszámla és pénztár
forgalom bizonylatainál
2018. I. félév
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Az ellenőrzés típusa, és módszerei

Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,
dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése

Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:
Azonosított kockázati tényezők:

2018. III. negyedév
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap

4. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és
módszerei:
Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése:
Szükséges
ellenőrzési
kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:
Azonosított kockázati tényezők:

Szabályozás összetettsége, folyamatba épített
ellenőrzés gyakorlata.
Polgármesteri Hivatal feladattal megbízott ügyintéző
Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata, a
Közösségi
Ház
és
Városi
Könyvtár
bankszámlaforgalomhoz és pénztárhoz tartozó pénzügyi
bizonylatok szabályszerűségi ellenőrzése
Helyiségek bérletbeadás gyakorlatának ellenőrzése
A
pénzkezelési
szabályzat
érvényesülésének
ellenőrzése a költségvetési bankszámla és pénztár
forgalom bizonylatainál
2018. I. félév
Szabályszerűségi
és
pénzügyi
ellenőrzés,
dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
2018. IV. név
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap
Szabályozás összetettsége, folyamatba épített ellenőrzés
gyakorlata.

5. Belső ellenőri egyéb tevékenység:
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2017. évről

2018. január hónap, 2 szakértői nap

Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint

6./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület SZMSZ 9. §-ában foglaltak alapján a

képviselő-testület 2018. évi munkatervét az előző év december hónapjában fogadja el és a
munkaterv elkészítéséhez a rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint javaslatot kért a

12

képviselő-testület valamennyi tagjától, a képviselő-testület bizottságaitól és a jegyzőtől.
Felhívására javaslat nem érkezett, a 2018-as évre 7 munkaterv szerinti ülést terveztek be.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata a 2018. évi munkaterv javaslat jóváhagyásáról

235/2017.

(XII.14.) Kt.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi munkaterv
jóváhagyását az alábbiak szerint:
6. számú függelék
Alsózsolca Város Képviselő-testületének
2018. évi munkaterve
Az ülések helye: Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
2018. február 8. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2018. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban
tárgyalja a költségvetés tervezetet)
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap

4./ Polgármester 2018. évi cafetéria-juttatása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap

5./ Polgármester 2018. évi szabadságterve
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.
6./ Óvodai beíratkozás idejének és az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének megállapítása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
zárt ülés:
8./ Kitüntetések adományozására javaslat

Előadó: polgármester
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Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 30.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap.
Az anyag kiadásának határideje: 2018. február 02.
2018. március 29. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: gyermekorvos
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
3./ A 2018. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2017. évi támogatás felhasználásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
5./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Az anyag kiadásának határideje: 2018. március 23.
2018. április 26. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

2./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének 2017. évi beszámolója
Előadó: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. április 17.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
3./ Óvodák működéséről, szakmai munkájáról szóló tájékoztató
Előadó: Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetői
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. április 17.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2018. április 20.
2018. május 24. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Előadó: polgármester
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Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. május 15.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
Előadó: belső ellenőr
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. május 15.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ Gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. május 15.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
képviselő értesítést kap
5./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről
Előadó: háziorvosok, fogorvosok, védőnők
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. május 15.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
képviselő értesítést kap
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. május 18.
2018. szeptember 6 /csütörtök/ 09 óra Közmeghallgatás
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. augusztus 27.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
3./ Tájékoztató a 2018. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. augusztus 27.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. augusztus 27.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2018. augusztus 31.
2018. november 15. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló
előadó: Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.
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Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2019. évre
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ Adóztatásról szóló beszámoló
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.
5./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának értékelése
Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.

Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
6./ Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatás 2018. évben
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 5.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2018. november 9.
2018. december 13. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Bérlemények 2019. évi bérleti díjainak megállapítása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. december 3.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. december 3.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ A képviselő-testület 2019. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. december 3.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2018. december 7.
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7./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat, 2017. évi költségvetési rendelet

módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az államháztartásról szóló törvény és az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról megalkotott kormányrendelet szabályozza a helyi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás és
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Alsózsolca Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett
többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy fogadják el az előirányzat módosítási javaslatot az
előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2017. (XII.14.) Kt.
határozata a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetés
előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2017. (XIZ.14.) Kt.
határozata a 2017. évi költségvetés előirányzatának átcsoportosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2017. évi
költségvetés előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Az előirányzat átcsoportosítást a jegyzőkönyv 9/b. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2017. évi költségvetésről szóló
3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 9/c. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2017.
(XII.05.) önkormányzati rendeletet.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/d. számú melléklete tartalmazza.
8./ A Bölcsődei Szakmai Program módosítása, javaslat a módosítás és az egységes

dokumentáció elfogadására
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
felülvizsgálta és annak nyomán elkészítette a bölcsőde szakmai programjának módosítását. A
módosítás kiterjed a Bölcsődei Felvételi Szabályzat aktualizálására, valamint a mellékletekre.
Az előterjesztésről tárgyalt a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság.
Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a Bölcsődei
Szakmai Program elfogadását az előterjesztés szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy támogassák a Bölcsődei Szakmai Program
módosítása alapján az egységes szerkezetbe foglalt program elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
238/2017. (XII. 14.) kt.
határozata a Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Szakmai Programjának módosítását megismerte és az alapján az egységes Bölcsődei
Szakmai Programot elfogadja.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2016. (XII. 5.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a rendeletét kiegészítették a 4/A § és az 5/A §-sal. A rendelet
módosítás az eljárásrendet érintő pontosítást realizálja, utalva az azokat szabályozó magasabb
szintű jogszabályokra és egyéb, belső szabályzatokra.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 14/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2017.
(XII.05.) önkormányzati rendeletet.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza.
10./ A 2018. évi igazgatási szünet megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
rendelet alapján hat munkanap kerül áthelyezésre a jövő évben, a szombati munkanapokon kell
bedolgozni a pihenőnapokat. Elkészítették az önkormányzati rendeletet, mely szerint
javasolák, hogy a szombati munkanapokon és 2018. december 27. és 28. napjára igazgatási
szünetet rendeljen el a testület. Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal dolgozói
szabadságot vesznek ki, ez idő alatt ügyfélfogadás nem lesz, azonban a halálesetekhez
kapcsolódó anyakönyvi igazgatási feladatok ellátását biztosítják– telefon elérhetőséget
megadva.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2018. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 25/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendeletet.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 12/a. számú melléklete tartalmazza.
11./ Régészeti leletek kölcsönzése a miskolci Herman Ottó Múzeumtól – kölcsönzési

szerződés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója megküldte az
előterjesztés mellékletét képező, régészeti leletek kölcsönzésére vonatkozó szerződés, melyben
többek között szerepel, hogy a napi 24 órán át 19 – 22 °C hőmérsékletet, 45-55 % relatív
páratartalmat kell biztosítani, valamint megközelítőleg 150 lux fényerősségnek kell lennie. A
bronz övveret garnitúra darabjainak biztosítási értéke 1,5 millió forint. A Helytörténeti
Gyűjtemény épületében a feltételek teljes mértékben nem adottak jelenleg a kiállításhoz, a
régészeti leletek elhelyezése plusz költséget igényel. Kérte a testületet, hogy amennyiben
támogatják az avarkori leletek elhelyezésével kapcsolatos kiadások vállalását, szavazzanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 239/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata a miskolci Herman Ottó Múzeummal (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.)
kötendő kölcsönzési szerződésről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a miskolci Herman Ottó Múzeummal
(3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.) régészeti leletek kölcsönzésére irányuló, a határozat
melléklete szerinti tartalmú szerződést jóváhagyja és az abban meghatározott feltételek
biztosítását vállalja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
12./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: az intézmény
SZMSZ-ének módosítása a jogszabályi változások miatt szükségessé vált. A módosítás
tartalmazza a fizikoterápiás szolgáltatást más településen élő betegek részére meghatározott
térítési díj megfizetése mellett; kibővítésre került a szünidei gyermekétkeztetés
lebonyolításában való közreműködés, valamint kiegészítésre került az intézményi fórumok
körének közalkalmazotti képviselővel történő együttműködése.
Szilágyi László polgármester: a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a Gondozási
Központ SZMSZ-nek módosítását az előterjesztés szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy támogassák a Gondozási Központ SZMSZ-nek
elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 240/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ előterjesztés szerinti kiegészítéssel módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
Határidő: azonnal

20

13./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: az intézmény szakmai
programjának módosítását elvégezték az előterjesztés szerint. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
értelmében a már működő szolgáltatások szakmai programját a szolgáltatási elemek
feltüntetése céljából 2017. december 31-éig kell módosítani, ezért kérte a testületet, hogy a módosított
szakmai programot fogadja el.

Szilágyi László polgármester: a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a Gondozási
Központ Szakmai Programjának módosítását az előterjesztés szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy támogassák a Gondozási Központ Szakmai
Programjának elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 241/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Gondozási Központ Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ előterjesztés szerinti kiegészítéssel módosított Szakmai Programját.
Felelős: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
Határidő: azonnal
14./Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője: a képviselő-testület döntés
alapján 2018. január 01. napjától intézmény átszervezés miatt módosítani szükséges az óvoda
SZMSZ-ét.
Szilágyi László polgármester: a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta az óvoda
SZMSZ-ének módosítását az előterjesztés szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy támogassák az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda SZMSZének elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 242/2017. (XII. 14.) Kt.
határozata az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
előterjesztés szerinti módosítással az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője
Határidő: azonnal
15./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Szilágyi László polgármester: november 16-án a Pedagógiai Napok keretében kitűntetések
átadására került sor, Simon Sándorné aktív köztisztviselő és Kövesdi Béla nyugalmazott
közalkalmazott az Alsózsolcai Közszolgálatért kitüntetést kapott. A Miskolc Térségi
Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 2017. november 23. napján tartott tanácsi ülésén elfogadta
a hulladékgazdálkodási integrációval kapcsolatos döntéseit. Korábban a MiReHuKöz Nkft
látta el ezt a feladatot, mely 2017. december 14. napjával megszűnik és a részére átadott
vagyonokat vissza kell származtatni a Konzorciumhoz, a közszolgáltatást a megye teljes
területén egy közszolgáltató szervezet látja majd el. A terv szerint az lenne a cél, hogy majdan
egy chip használatával mérni tudják a hulladék mennyiséget és az alapdíjon felül a plusz súlyért
fizetni kell. November 23-án lakossági tájékoztatót tartottak a 6 db gyalogátkelőhely
létesítésével kapcsolatosan, kevés érdeklődő jelenlétével. November 29-én Szirmabesenyőben
a Szirmabesenyői Önkormányzat és a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal alkotta konzorcium a
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal elnevezésű
pályázat kapcsán alakuló ülésre került sor. December 4-án Borsodvíz ülésen vett részt.
December 7-én került sor az Észak-Magyarország polgármestereinek találkozójára. December
9-én köszöntötték Alsózsolca legidősebb lakosát Hock Józsefné személyében, aki 97 éves.
Novemberben és decemberben két alkalommal is kóbor ebek befogását rendelte meg az
önkormányzat. A törvényi előírásoknak megfelelően 25-25 kóbor kutya befogását végezte el a
szakember. Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2017 december 27 – december 29 között a
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva lesz. Rendkívüli anyakönyvi ügyekben
ügyeletet tartanak. Felhívta azoknak az időskorúaknak a figyelmét, akik az időskorúak
támogatását még nem vették fel, hogy a Hivatalban ügyfélfogadás idejében tegyék meg.
Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője: a képviselő-testületi
tagokat meghívta az intézmény karácsonyi ünnepségére, melyet ebben az évben már az óvoda
épületében rendeznek meg.
Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: a képviselőtestület tagjait és a lakosságot meghívta az adventi gyertyagyújtásokra és a Tisztafény
koncertre.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy egy írásban benyújtott
előterjesztése miért nem került napirendre és a testületi tagok részére kézilabda pályával
kapcsolatos kör-email milyen eredménnyel zárult.

22

Szilágyi László polgármester: a sporttal kapcsolatosan nem első eset, hogy közvetlenül a
képviselő-testületnek írnak levelet a polgármester megkerülésével. Országgyűlési képviselő
asszony előzetesen megkereste telefonon és a kézilabda pálya megvalósíthatóság helyszínével
más terület került szóba. Képviselő asszony levélben egy 20 x 40 méteres kézilabda pálya
megvalósíthatóságát vázolta fel a Kormány jóvóltából, amelyet a választókerületében
alakíthatnának ki iskolában, illetve iskola közelében. Ezek a feltételek teljesen másak, mint
amelyet a telefonbeszélgetésük alkalmával elhangzottak. A kiküldött levél alapján beszélt
Alsózsolca iskolaigazgatójával, aki tájékoztatta hogy a Benedek Elek Tagiskola környékén
megvalósítható lenne a kézilabda pálya. A képviselő-testületi tagok véleményét megkérve és
összegezve megküldésre került Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony részére.
Képviselő asszony jelezte, hogy örömmel fogadta hogy élni kívánunk a lehetőséggel és a
megadott adatokat továbbította a megfelelő helyre. A jelenlegi állás szerint a Benedek Elek
Tagiskola udvarán valósulna meg a kézilabda pálya pályázat útján. (Dr. Majoros Géza
képviselő-testületi tag elfogadta a választ.) Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy
az SZMSZ-ben foglaltak szerint jártak el. Az előző testületi ülésen már tárgyalt a testület az
előterjesztésről és a KSC kérelméről.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: lehet, hogy tárgyaltak a beadványáról, de nem az
egész testület volt jelen azon az ülésen. Érdeklődött, hogy a beadványa érvényes-e a következő
testületi ülésre, vagy újra be kell adnia?
Szilágyi László polgármester: érvényes a következő testületi ülésre, amennyiben azt
szeretnék, hogy egységes álláspontra jusson a testület, de már több esetben tárgyaltak a KSC
ügyéről.
(Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag közbeszólt: hogy akkor a februári ülésre már nem
kell benyújtania az előterjesztését?)
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a képviselő-testület augusztus környékén döntött a
tulajdonosi hozzájárulás visszavonásáról, majd a december 1-ei ülésen újra tárgyaltak a KSC
ügyéről.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a rendkívüli ülésen nem volt jelen, nem tudja ki
nyújtotta be a beadványt.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a testületi ülések előterjesztései a képviselő-testületi tagok
részére megküldésre kerülnek, ez független attól, hogy a képviselők az ülésen jelent tudnak
lenni, vagy sem. Az előterjesztések az SZMSZ szabályainak megfelelően kerülnek fel a
napirendi pontok közé.
Szilágyi László polgármester: a Kúria Önkormányzati tanácsa a 2017. november 14. napján
kelt határozatában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal indítványozónak a
testületi SZMSZ 28. § (1) bekezdése jogszabály ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványát elutasította. A Kúria döntése ellen jogorvoslatnak nincs
helye.
A Kúria az SZMSZ-t szabályozó rendelet vitatott rendelkezése kapcsán
jogszabálysértést nem észlelt. A polgármester ellen indított összeférhetetlenségi ügyben a
Kúria nem állapította meg a polgármester összeférhetetlenségét. A Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság 2017. november 22-én hozott ítéletében a Kormányhivatal által az
önkormányzat ellen az SZMSZ alpolgármesterek nevét rögzítő 2. sz. függelékének módosítása
tárgyában indított perében a Kormányhivatal keresetét elutasította. A két bírósági döntés
megerősíti azt, hogy a képviselő-testület döntései és rendelet módosítása jogszerűek voltak és
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helyesen döntött a testület akkor, amikor a törvényességi felhívások vonatkozásában egyet nem
értését fejezte ki a függő jogi helyzetre tekintettel. A volt alpolgármester, Brünner István
képviselő-társuk által kezdeményezett bíróság eljárás, melyben 5,7 millió forint kártérítést
igényel – jelenleg szünetel. A zárt ülés előtt megköszönte az intézményvezetők és a televízió
képernyője előtt ülők figyelmét. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt. Az önkormányzat
hírlapja decemberben megjelenik, teljesítették a példányszám tekintetében az elvárásokat.
Kérte a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel az önkormányzat facebook oldalát, melyen mint
az önkormányzat honlapján is megjelennek a decemberi programok. Kérte a településen élőket,
hogy az önkormányzat által szervezett programokon vegyenek részt.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 9 óra 46
perckor bezárta.

kmf.
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